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Ép-900-43/1956.

Tárgy: 1957-évi anyagtervezéshez gép- 
törzslap felterjesztése.

BM. Valamennyi Önálló Számadótest Parancsnokság 
Hadtáp Parancsnokának /Anyagi Osztály Vezetőjének /
S z é k h e l y e i k e n  .
Az 1957-évi szükségleti anyagtervek elkészítése során a számadótestek 
a szükséges gépiberendezéseiket /kazánok,szivattyúk,boylerek,stb./is 
megtervezték.
A gépiberendezések megtervezésével kapcsolatban el lett rendelve, hogy 
minden betervezett gépről, külön "Géptörzslap" -ot is kell kitölteni 
és a tervvel együtt a BM. Építési és Elhelyezési Osztályhoz felterjesz
teni.
Több számadótest a betervezett gépről " Géptörzslap" -ot nem terjesz
tett fel. A számadótestek jelentős része a betervezett gépiberendezése
ikre Géptörzslapot terjesztett fel ugyan, de azok helytelenül lettek ki
töltve. Nem állapítható meg azokból a tervezett gépek típusa, megnevezé
sük, jellemző adataik,teljesitmény, csatlakozási és a szerelvényekre vo
natkozó adatok, stb.
Az említett adatok hiányában a gépiberendezéseket megrendelni nem le
het .
A fent leirt hiányosság kiküszöbölése érdekében elrendelem:
- Az 1957. évi anyagtervbe beállított minden gépiberendezésre újból ki 
kell tölteni egy géptörzslapot és azt 1956. augusztus 20-ig fel kell 
terjeszteni a BM. Építési és Elhelyezési Osztályhoz.

- A Géptörzslap kitöltését a formanyomtatvány hátsó oldalán lévő "Út
mutató"  szerint kell végezni.

A Géptörzslap kitöltésével kapcsolatban különösen az alábbiakra hívom 
fel figyelmét:
- A gép nevének és gyártási típusának megjelölésénél ki kell írni 
konkrétan annak nevét és típusát, pld: szivattyú esetében: önfelszí
vó szivattyú motorral; vagy motornélkül: D 415 típusú kazán esetében 
pl: Marabu Cotás VIII. típusú, balos, vagy jobbos.
Jellemző és teljesítmény adatoknál szivattyú esetében egyen-vagy 
váltóáram, feszültség, lóerő, fordulatszám, emelő magasság, liter/perc 
teljesítményt feltétlen fel kell tüntetni. Kazán esetében a gőz, meleg- 
víz-adatnál az érintett szót alá kell húzni a fűtő anyagot meg kell 
jelölni pl: szén, kox, vegyestüzelésű stb. valamint a fütőfelület m2-ben. 
Boyler és Boylerkazán esetében az egyvízterű,vagy kétvízterű szót 
kell aláhúzni annak sajátosságától függően, feltétlen fel kell tüntet
ni azonban az űrtartalmat is literben.

Végül felhívom figyelmét, hogy a fent leírtak szerint kitöltött Géptörzs- 
lapot határidőre terjessze fel, mert fel nem terjesztés esetében azt az 
1957-évi szükségleti anyagterveből törölni fogom, mint olyant amelyre 
szüksége nincs.
Budapest, 1956.augusztus 4-én. Hantos László sk.
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